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Úvodník:

- DOBRÉ
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Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné jarní dny, i když
jaro na sebe nechá stále ještě čekat. Na úvod
několik informací z jednání zastupitelstva:

JE JARO
Jaro plné vůní, barev, dobré nálady.
Probouzející se příroda a svěží zeleň nám
dodává energii ztracenou během nekonečné
zimy. Něžné sněženky a bledulky pomalu
ustupují narciskám a tulipánům a jaro si
polehoučku obléká stále pestřejší háv. Sice
ještě chvilku
potrvá, než se
ukáže v celé
své kráse, ale
sílící sluneční
paprsky dávají tušit, že
jemné květy
ovocných stromů brzy potěší naše zimou
unavené oči.
Těšíme se.
Jenže kde se bere ta vtíravá neodbytná
myšlenka, kterou se snažíme zahnat,
myšlenka na velký jarní úklid?!
Vážené dámy, prostě nás to nemine,
ale když se zapojí celá rodina…?
Nezoufejme. Poradíme si jako vždy.
A pak vyrazíme. Kam? Ven do zahrady,
zahrádky. A odměna? Mimo voňavé kávy a
zajímavé knihy – rozkvetlá zahrada.
N.F.

Jako každý rok na začátku v lednu,
zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet obce
na rok 2010. Příjmy a výdaje jsou ve výši
1,778.114,- Kč. Předpokládaná část výdajů
ve výši 305.014,-Kč je vyčleněna na vlastní
podíly pro financování akcí z dotací, o které
má obec v plánu žádat, nebo už o ně
požádala. V tomto roce se bude realizovat z
dotace v rámci Novoborska volnočasový
areál. Tato dotace byla obdržena už v roce

2008 a realizuje se na několik etap. Tento
areál vyroste na návsi už v letošním srpnu.
Další dotační akce, o které obec
usiluje, jsou opravy čtyřech mostků v obci,
výstavba pěšího chodníku u Kahovců a

opravy některých komunikací. Dále máme
požádáno o příspěvek na údržbu zeleně. Co
se bude z těchto akcí realizovat, závisí na
tom, zda tyto programy budou vyhlášeny a
v neposlední řadě i na úspěšnosti našich
žádostí. Obec ze svého rozpočtu nemůže
takovéto akce sama financovat, proto musí
žádat o dotace. V dnešní ekonomické situaci
je to trochu jako věštit z křišťálové koule.
♦
Také jsme ve velikém očekávání, jak
úspěšná bude naše žádost o dotaci na
kanalizaci, kterou jsme v rámci Svazku obcí
kanalizace Sloup podali na Státní fond
životního prostředí už začátkem prosince
2009.
♦
A ještě něco k vodovodu. SČVaK
nám zrušil vyjádření o přidělení přípojného
místa pro přivaděč do Radvance. Toto
rozhodnutí bylo pro akci vodovod fatální,
zvláště v době, kdy byla dokumentace ke
stavebnímu povolení hotova a byla
připravena žádost o dotaci na MZe.
Důvodem byl špatný stav vodovodního řadu
ve vlastnictví firmy ABK Invest na jehož
konec jsme se měli připojit. ABK Invest je
developerská společnost, která má
na
Maxově rozestavěné rodinné domky. Po
jednání s SČVaK, SVS, projektantem a
firmou ABK Invest došlo k dohodě, že
pokud
doprojektujeme
přivaděč
pro
Radvanec od stávající čističky, bude možno
pokračovat dál. Maxov, od Pávků dál, se
připojí na inkriminovaný vodovodní řad ve
vlastnictví ABK Invest. Firma na jednání
slíbila, že uvede tuto svoji část do pořádku.
Podmínkou je také, aby se dohodla s SČVaK
a SVS a došlo k předání této části. Ačkoli
došlo k některým redukcím a značné
koncepční změně, která nás sice zdrží,
doufejme, že realizaci celé akce neohrozí.
♦
V letošním roce nám stouply náklady
na odpad. Nová smlouva o sběru, přepravě

a odstraňování odpadu s firmou AVE CZ
je proti roku 2009 o 4 % vyšší z důvodu
zvýšení vstupů, hlavně spotřební daně na
pohonné hmoty.
♦
Blíží se červen a tím i termín
Antonínské poutě. Přípravy jsou v plném
proudu, aby v sobotu 12.6.2010 vše
proběhlo v pořádku. O organizaci celé akce
se stará místostarostka paní Naďa
Formánková. Jejím velkým pomocníkem je,
jako každoročně, pan Ota Marvan. Chtěli
bychom touto cestou požádat všechny, kteří
mohou a chtějí zdárnému průběhu akce
pomoci, aby se obrátili na ní.
♦
Jako každoročně OÚ objedná dva
kontejnery na vekoobjemový odpad.
Letos to bude o víkendu 21. - 25.4.
Stanoviště také
budou standardní:
na parkovišti u
obecního úřadu a
před mostkem u
Vyskočilů.
Pro
třetí kontejner,
který bude umístěn na Maxově se termín určí
později po dohodě s Maxováky.
♦
Letošní zima nás řádně potrápila.
Zimní údržba byla velmi náročná. Všude
byly velké hromady sněhu, které jsme tady u
nás dlouho neviděli. Všichni jsme si určitě
velmi ulevili, že nastoupilo jaro a nikdo již
nemusí odhazovat sníh od svých domovů.
Traktor pana Januše se tuto zimu mnoho
nezastavil. A tam, kam se jeho technika
nedostala, vypomohla firma Jíša s.r.o. se
svým menším strojem. Výsledkem byly čisté
komunikace. Oběma patří dík za perfektní
práci při zimní údržbě.
♦
Na závěr bychom chtěli upozornit
některé chalupáře, aby uhradili co nejdříve
poplatky za svoz odpadu na rok 2010.

tvořivé akci. A pokud by se chtěl ještě někdo
přidat, bude určitě vítán.
Příspěveky od občanů:

Na konec musím ještě poděkovat
všem, kteří při akci pomáhali.
Hezky prožité jaro přeje všem
Jolana Janušová

Velikonoční tvoření
svolali

Děkujeme všem, kteří se na této akci
podíleli a věnovali a věnují dětem svůj čas.
(poznámka redakce)

Týden před Velikonocemi jsme
děti k velikonočnímu tvoření.

Hospodská kulečníková 3. liga

Nejprve zdobily vyfouknutá vajíčka malovaly na ně obličeje a jako vlásky
přilepily krepový papír. Všechna takto
ozdobená vajíčka jsou vyvěšena na větvičce
v chodbě vedoucí k Obecnímu úřadu.
Potom děti vyráběly košíček na
vajíčka ve tvaru slepičky, který si každé
odneslo domů a doufám, že se i doma
košíčky líbily. A abychom se po tom tvoření
trochu protáhly, zahrály jsme si i pár her.
Doufám, že se dětem takto prožité odpoledne
líbilo a že se zase všichni sejdeme při další

Vážení čtenáři, opět Vám nabízím
k přečtení v našem „Vobčasníku - Ra2nec“
příspěvek, tentokrát se zaměřením na
sportovní tématiku.
Požádal jsem proto o krátký rozhovor
pana Františka Kristiňáka na téma
„Hospodská kulečníková 3. liga“. Ano, jde o
kulečník, který má také v Radvanci, dá se
říct, více než 30-ti letou tradici. Hrálo se za
každého hostinského, který měl hospodu
v Radvanci a to nejen jako jednotlivec, ale
jsou pořádány také různé turnaje a soutěže.
To jsem odbočil, ale není na škodu si
toto oživit hlavně proto, když jde o
reprezentaci Radvance.
Moje první otázka zněla. „Kdy došlo
k založení Vašeho hráčského kolektivu?“
Pan Kristiňák uvedl: „K založení došlo
z mého podnětu na podzim roku 2009. Naše
hraní probíhalo v hospodě U Mlejna a
v současné
době
v hostinci
Mirka
Pokorného. Zde jsou lepší prostorové
podmínky a také za pomoci p. Pokorného,
který je vedoucím týmu, jak se říká dnes, jde
o sponzorství.“
Moje druhá otázka je zaměřena na
hráčský kolektiv. V současné době, prakticky
od jeho založení, je družstvo čtyřčlenné i
když jsou hráči z různých míst kolem
Radvance. To není na škodu vzhledem
k tomu, že je tato hra baví. Hrají pod
hlavičkou „Radvanec“. Jenom pro přehled

uvedl jména včetně dvou náhradníků.
Složení je následné: František Kristiňák, Jiří
Vávra, Ladislav Hubený, Milda Černý a
náhradníky jsou Radek Matoušek a Gabi
Kocour. Myslím si, že jde o dobrý kolektiv.
Poslední otázka. „Kde všude hrajete a jaké
jsou výsledky?“ „Naše utkání jsou nejen zde
v Radvanci u Mirka Pokorného, ale v rámci
rozlosování soutěže zajíždíme na Děčínsko a
to do Šluknova, Království u Šluknova, ale
také na Liberecko a to do Zdislavy a také do
Nového Boru. Podmínky máme celkem
dobré a výsledky jsou také dobré, když jsme
v této době na prvním místě soutěže. Na
základě těchto výsledků usilujeme o postup
této ligy a to do druhé ligy a věřím, že se
nám to podaří. Jsme vedoucí této skupiny a
to na prvním místě.“
Děkuji Vám za rozhovor a přeji dobré
výsledky a úspěšný postup.
Co říci závěrem. Vzhledem k tomu, že
jde o zimní období, kdy se tato soutěž hraje,
ukazuje se, že všichni reprezentují naši obec
v okolí. Je jen škoda, že není další aktivita,
zejména u mladších občanů, o založení
dalších spolků a organizací. Snad k tomu
jednou dojde.
Těším se s Vámi na setkání v dalším
Vobčasníku.
Zdraví Vás Ota Macoun

Okénko do našich domovů:
Výprava za šelestem holubích křídel
V minulém okénku do našich domovů
jsme navštívili farmu frýzských koní a
seznámili se alespoň
částečně s činností pana
Mirona Pazourka a pana
Josefa Jíši. Tentokrát se
pokusíme nahlédnout za
uměním pana Jiřího
Kyslíka, chovatele holubů.

Projdete-li
se
Radvancem
a
pokračujete- li na osadu Maxov, přivítá vás
u mostu nad Radvaneckým potokem socha
sv. Jana Nepomuckého, hned dál vás vítá
stará škola původně Hufnáglův dvůr a za ním
stojí skupina turistů z rekreačního střediska
Býlina ze Sloupu, kteří obdivují kroužení
holubů nad domem manželů Kyslíkových . U
vytržení sledují dokonalé kruhy holubích
letek, je slyšet šelest křídel a po nějaké době
jejich hladké přistání na Kyslíkově
holubníku.
Vydali jsme se za panem Jiřím
Kyslíkem, zkušeným holubářem , abychom
si o jeho koníčku trochu popovídali.
Rozhodně nechceme čtenáře obtěžovat
odborným výkladem na téma holubářství.
Rádi bychom
prostřednictvím
Jiřího Kyslíka
nahlédli do tajů
této ušlechtilé
zábavy.
Pan Jiří Kyslík
vyrůstal na statku a tak žil v přirozeně
kladném vztahu k domácímu zvířectvu,
zhruba od osmi let ho začali více zajímat
holubi a vše co s jejich chovem souvisí. Jeho
rodina, speciálně strýc choval plemeno
červeného moravského pštrosa. Jak Jiří
dospěl, začal studovat a hledat vše co souvisí
s poštovními holuby. Tato tematika je velmi
zajímavá a trvale se vyvíjí.
Během let co se s touto disciplínou
pan Kyslík zabývá, získal mnoho zajímavých
zkušeností a nevěřili byste jak takové závody

poštovních holubů mohou být dramatické.
Chcete-li své poštovníky přihlásit na závody,
musíte plánovat rok dopředu, zvážit
možnosti svých favoritů, na jak dlouhé tratě
je nasadíte, aby měli šanci na dobré umístění.
Dopředu musíte zaplatit zálohu za své
poštovní holuby. Před závodem připraví
organizátoři kamion na přepravu poštovních
holubů. Představme si, že tento kamion
odjíždí z Čech například až do Le Havru,
francouzské přístavního města v Normandii.
Na startu jsou holubi vypuštění z přepravek a
oni okamžitě naberou směr domovský
holubník. Tito borci letí zhruba až 130 km v
hodině. Největší nepřítel je počasí, začne-li
dlouhodobě pršet, holubovi ztěžkne peří a
brání mu v letu. Holubí závodníci se dělí na
sprintery, střední dolet a na maratonce.
Holubi letí směr holubník např. ke Kyslíkům
do Radvance, v té době jejich majitel napjatě
čeká jejich dolet. Od války došlo k mnoha
změnám a technika vstoupila i na závodní
pole holubů, elektronická časomíra dává
záruku přesnosti měření času doletu, ale
stejně vždy chovatel prožívá pocit triumfu,
když se mu holub vrátí po více než 1300 km
letu domů. Je to projev dobré péče o tyto
opeřence, správná skladba stravy, správné
chovatelské zásady, hygiena v holubníku.
Úspěšní poštovní holubi mají své plemenné
knihy, které jsou mezinárodně registrované a
aukce např. v Holandsku svědčí o tom, že v
těchto komoditách se pohybují velké peníze.
V Holandsku se sází na holubí závodníky
jako na koně na dostizích a asi bychom se
podivovali nad výši sázek. Do závodů
poštovních holubů již také zasáhl internet,
takže je možno sledovat průběh letu také na
internetu. Pan Jiří Kyslík nás upozorňuje, že
bychom se divili jakého zájmu a prestiži se
těší poštovní holubi v Číně na Thajwanu, a v
dalších asijských zemích.
Holubářství je ušlechtilý koníček,
vyžadující poměrně vysoké finanční náklady,
ale hlavně znalosti, čas a zkušenosti. A ty Jiří
Kyslík má, také je svými kolegy z toho
oboru uznávaným odborníkem, který umí
mladším poradit.

Pan Kyslík vedle poštovních holubů
pěstuje holuby na maso, zde se osvědčují
kříženci. V králíkárně jsme
ještě
obdivovali
jeho
králíky rasy velká činčila.
Také ho potkáváme v lese s
puškou, ale častěji jako
lesního hospodáře, kdy
připravuje krmení pro zvěř.
Šelest
holubích
křídel byl vždy symbolem
českého venkova. Zastavme se na jaře a
zaposlouchejme se do toho krásného a nám
milého zvuku. Možná, že se díváme na
trénující závodníky, kteří si to z Francie
zamíří zpět k našemu krásnému Radvanci.
PhDr.Jana Fléglová

Paraziti útočí
Pohled na krásné, velké černé frýzské
koně na loukách v Radvanci a v Maxově se
obdivují místní i turisté, přívaly sněhu letos
zvláště navodily romantickou atmosféru
ale…. Jen ten, kdo se o koně denně stará ví,
že za tou krásou je mnoho a mnoho starostí,
dřiny a času. Hospodáři odjakživa věděli, že
pěstovat jednoho nebo dva koně či jiná
hospodářská zvířata je jednodušší než se
starat o stádo, kde se cizopasníci rádi
rozmnožují na svých hostitelích. Znamená to
hlídat a s parazity okamžitě bojovat plošně.

Krásní koňové přestávají žrát , mají vyhaslé
pohledy a špatnou srst takže černé hřívy
nevlají vesele na zasněžených pastvinách.
Toto neštěstí se nevyhnulo ani stádu koní
Pazourků a Jíšů. Chovatelé ve spolupráci s
veterinářem svedli vítězný boj a léčba
zabrala a stádo bylo po nějakém čase opět fit.
Diskuze pánů Jíši a Pazourka přinesla
nápad. Zkusme pozvat do Radvanecké
hospody špičkového veterináře , přednášejícího na fakultě v Brně , na nějž měli
kontakt. Po usilovném jednání se podařilo.
Byl stanoven termín, pan MVDr.Štěpán
Bodeček ho odsouhlasil a pak již bylo
potřeba pozvat chovatele a zájemce o tuto
tematiku, vytopit sál a čekat
kolik
pozvaných přijede. Sál byl vytopen na
přijatelnou teplotu. Sníh pokryl celou
republiku a silnice nebyly příliš sjízdné,
přesto se v 18 hodin sešlo 45 zájemců. Pan
MVDr.Bodeček
odhalil
v
zajímavé
přednášce
nebezpečnost
nejrůznějších
parazitů, jak je identifikovat, kdy zavolat
veterináře a jaké léky použít, ale také jak

tomuto nebezpečí předcházet. Po přednášce
proběhla diskuze, která svědčila o
zasvěcenosti účastníků tohoto zajímavého
semináře.
Všichni
na
závěr
potleskem
poděkovali přednášejícímu, ale i organizátorům panu Josefu Jíšovi a stálému
obyvateli
Radvance
panu
Mironovi
Pazourkovi za dobrý nápad. Pan doktor
ocenil krásy naší vesnice i okolí i
pohostinnost organizátorů. Nápad se osvědčil
a tak je třeba dál přemýšlet, kam osvětovou
činnost napřít na jaře i v létě.
PhDr.Jana Fléglová

Pojďme společně přivítat sv. Jana
Nepomuckého.
Ano, čtete dobře. Zveme vás na
vysvěcení sochy Jana Nepomuckého v
Radvanci. Asi všichni obyvatelé Radvance,
stejně tak jako chataři a chalupáři, ale i
turisté byli pozdraveni tímto svatým, když
přijížděli nebo přicházeli do Radvance od
Sloupu. Od podzimu zdraví všechny příchozí
z krásného místa, vedle mostu přes
Radvanecký potok. Obavy, aby ho někdo
nezranil v zimě se staly lichými a Nepomuk
ve zdraví přežil a bude nás těšit dál.
Nyní jen stručně připomeneme kdo
byl Jan z Nepomuku a snad i dodejme jak se
dostal do Radvance. O tom jsme již sice psali
v Radvaneckém vobčasníku, ročník 2009.
Ale malé připomenutí neškodí. Jedná se o
světce, který žil v 15.století. Jako mučedník,
jehož pozůstatky byly vhozeny do Vltavy. Je
považován za patrona proti povodním, proto
jeho sochy zdobí zejména mosty v české
krajině, ale i v Rakousku a Bavorsku. Naše
socha je kopií originálu z druhé poloviny 18.
století. Kde však originál stojí a kdo jejím
autorem zatím nevíme. To bude předmětem
dalšího pátrání, o němž budeme čtenáře
informovat. Náš sv.Jan Nepomucký až do
loňského roku stál na zahradě Paní Žákové v
Horním Polubném a ta ho nabídla chatařce,
své kamarádce paní Fleglové, ta navrhla

sochu umístit u mostu v Radvanci, ale
realizace byla velmi složitá a obtížná, toho se
ujal pan Josef Jíša a jeho pracovníci sochu
převezli v pískovém lůžku a pevně zakotvili
na podstavci u radvaneckého mostu.
Teď, když víme kdo to byl a kde se u našeho
mostu vzal, dovolujeme si vás pozvat na
vysvěcení, které se bude konat v neděli

dne 23.května 2010 v 15 hodin.
Pan děkan nejdříve odslouží mši
svatou ve 14 hodin v kapli sv. Antonína a
pak přejdeme společně k mostu cca v 15
hodin, kde bude sv. Jan Nepomucký
vysvěcen. Doufáme, že se sejde co nejvíce
radvaneckých obyvatel ale i obyvatel
vedlejších obcí. Sv.Jan Nepomucký tak již
navěky bude držet stráž nad Radvancem i
nad jeho obyvateli. Po krátkém obřadu jste
všichni zváni do místní hospody U Míry na
pivo či na panáka . Přátelská atmosféra utuží
společenství radvaneckých, kteří jsou pyšní
na svou obec a mají rádi a ctí své sousedy.

probíhá, obracíme se na všechny, kteří se do
soutěže zapojí, aby svoje snímky předali na
obecní úřad do 15. června 2010.
Tento termín je důležitý,
aby bylo možno do
konce června 2010
vyhlásit vítěze a vítězné
snímky. Snímky, jak
barevné, tak černobílé o
rozměrech 13 x 18 cm,
ale i snímky starší.
Připomínáme, že tento termín je velmi
důležitý, včetně jména soutěžícího a popsání
snímku.
Děkujeme Vám za pochopení.
Ota Macoun

Připravujeme pro Vás
Obecní úřad v Radvanci spolu
s dalšími občany připravuje v rámci 65 let od
skončení 2. světové války a osídlování naší
obce Radvanec po 9. květnu 1945
společenské setkání o životě v Radvanci za
tuto dobu.

PhDr.Jana Fléglová

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Termín pro odevzdání foto snímků do
soutěže v roce 2010
V listopadovém občasníku RA2NEC
byla vyhlášena soutěž pro naše občany
s termínem odevzdání foto snímků na obecní
úřad. Vzhledem k tomu, že soutěž stále

Cílem je zavzpomínat za přítomnosti
pamětníků, ale hlavně Vás občanů, a
historika dr.Jindry na dobu minulou a také na
současný rozvoj naší obce.
Společenské setkání - beseda se uskuteční

v sobotu 15. května 2010
od 16.00 hodin
na sále hospody U Mlejna.

Obracíme se na Vás všechny občany, kdo
máte zájem doplnit další údaje o životě
v Radvanci. Těšíme se s Vámi na setkání.
Za pořadatele
Obecní úřad + Macoun Otto
Děkujeme občanům za příspěvky.

Obecní úřad v Radvanci pořádá
dne 17.4.2010 od 14 hodin
na sále hospody u Mlejna

DĚTSKÝ
KARNEVAL

Obecní úřad v Radvanci a
hospoda u Mlejna
pořádá
dne 17.4.2010 od 20 hodin
na sále hospody u Mlejna

MAŠKARNÍ
BÁL
K tanci i poslechu hraje skupina
OFFE CL BAND
Vstupné: 50,- Kč
Masky i ostatní vítáni.

Uvádí:

Poznáte své sousedy, známé,
přátele…..?)

OBĚ AKCE BUDOU
ZAHÁJENY UCTĚNÍM
PAMÁTKY OBĚTÍ
LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ.

Přijďte si užít odpoledne – zasoutěžit o ceny,
zatancovat i jinak různě vydovádět…..

vydal Obecní úřad Radvanec 2010
redakce: P.Ullrich, N.Formánková, K.Ullrichová
kontakt: ra2nec@radvanec.cz

